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ATA Nº 90
ATA DA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSULTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, M.G.
Aos 22 dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala da Secretaria
Municipal de Cultura, no Centro de Cultura e Eventos Dep. Narcio Rodrigues, situado na Rua
Dez nº 545, em Itapagipe MG todos os seguintes membros do Conselho: Presidente: Miralda
Carneiro Silveira Barbosa, brasileira, casada, residente na Av. 13 nº 368 em Itapagipe, M.G.,
portadora de CPF 024.376.576-22; Secretário: José Salvador da Silva, brasileiro, casado,
residente em Itapagipe, M.G., Rua A nº 25, CPF 813.938.066-00; Membros Efetivos Titulares:
Clarice Maria Roldão, brasileira, casada, residente em Itapagipe, M.G., Av. 09 nº 706, CPF
608.617.036-34; Jonata Pedro de Carvalho, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av.
05, n 750 em Itapagipe MG., portador do CPF 090.382.336-55; Keystone Agreli Borges,
brasileiro, solteiro, residente em Itapagipe, M.G., CPF 031 857 016 58; Regiane de Freitas
Maia Franco, brasileira, casada, residente em Itapagipe, M.G., CPF 988 328 836 00; Priscila
Silva de Queiroz, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua C n 485, Jd Menezes, em
Itapagipe MG., portadora do CPF 071.893.866-61; Fransérgio de Oliveira Borges, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Fazenda Ribeirão do Boi, em Itapagipe MG., portador do
CPF 062.292.336-65; Ruben Rodrigues Morais, brasileiro, casado, residente em Itapagipe,
M.G., CPF 457 521 686 00; também se faziam presentes os Senhores: Antonides Cordeiro da
Silva; Célio Alves da Cunha; Flávia Marques Cardoso;Sheila Machado da Silva Ferreira;
Marcio Garcia de Freitas; Álvaro Menezes de Queiroz; Alessandra Queiroz Furtado; Selma
Gonçalves; Simone Barbosa Duarte Ferreira; Sonislei Gomes Gonçalves, Membros da
Comissão Organizadora de Eventos Artísticos e Culturais da Prefeitura Municipal de Itapagipe,
para discutirem sobre a realização do Arraiá do Lageado 2019; A presidente iniciou
procedendo a leitura da ata da reunião anterior que já havia sido aprovada e devidamente
assinada no término da mesma. Dando continuidade a presidente agradeceu pela oportunidade
de mais uma vez estar a frente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e estendeu os
agradecimentos a todos os Membros do Conselho, desejando que seja um mandato cheio de
prosperidade e realizações, agradeceu também a presença dos Membros da Comissão de festas
do município de Itapagipe, passando em seguida a falar sobre o evento “Arraiá do Lageado
2019”, colocando em pauta a contratação de uma empresa especializada para realização deste
evento juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, e após ser feita a devida licitação e
os demais procedimentos legais, ficou contratada a empresa “André Luiz de Paula ME” CNPJ
11.751.696/0001-04, com endereço na Avenida 09, 1147 em Itapagipe, pelo valor total de R$
102.500,00(Cento e dois mil e quinhentos reais), referentes aos seguintes serviços: 01 (um)
Tablado em estrutura metálica para a apresentação do concurso de quadrilhas, das
apresentações artísticas/culturais das escolas e para a apresentação do tradicional casamento
Caipira; contratação de Show com grupo de forró/sertanejo com no mínimo 18 integrantes,
possuindo histórico nacional, com capacidade técnica (DVD’s e CD’s já gravados, mínimo de
20 anos de carreira, com reconhecimento nacional, já ter feito participação em programas de
televisão bem como realizado grandes eventos, para apresentação na sexta-feira (28/06); um
show com dupla sertaneja com no mínimo 10 integrantes, possuindo histórico nacional e CD já
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gravado, para apresentação no sábado (29/06; 01 (uma) banda com no mínimo 18 integrantes,
possuindo histórico regional para apresentação após o show sertanejo no sábado (29/06); a
contratação de 05 (cinco) funcionários para atuarem como equipe de apoio, na manutenção da
limpeza, organização de mesas e cuidados com a decoração e equipamentos, durante todos os
dias do evento inclusive nos dias que antecedem a realização do mesmo (27, 28, 29 e 30/06);
filmagem, técnicos de montagem de equipamentos, instalação de tablado elevado medindo
12x10mts, instalação de 02 painéis de Led medindo 4x2mts com treliça, Filmagem em Drone,
filmagem em câmera full HD com grua; Hospedagem e alimentação para 20 (vinte) pessoas
sendo: músicos, equipe técnica, artistas e pessoal de apoio todos os dias de evento; translado
dos músicos, equipe técnica, artistas e pessoal de apoio em todos os dias de evento; despesas
com itens de camarim para os shows e apresentações em todos os dias de evento; R$ 4.000,00
(Quatro mil reais) referentes ao Concurso de Quadrilhas; e R$ 3.000,00 (três mil reais)
referentes a decoração, produção, figurino e estrutura cenográfica para a realização do
Tradicional Casamento Caipira; A presidente também apresentou os seguinte gastos: R$
67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais) referente a locação das tendas tipo chapéu de
bruxa (com medidas 10x10; 8x8; 5x5 e 4x4), dos fechamentos de lonas e os 25 (vinte e cinco)
banheiros químicos com higienização diária, durante três dias; R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais) referente a contratação de empresa de serviço de controle de público; R$
40.500,00 (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais) referente a locação do Sistema completo
de som e delay 2x2; R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a locação de Estrutura e
Sistema de iluminação; R$ R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais) referente a locação de três
dias de 01 (um) palco com cobertura para a apresentação das bandas de Forró e colocação do
som; R$ 1.080,00 (Hum mil e oitenta reais) referente a aquisição de tambores de 200 litros para
recipiente de lixo no Arraiá do Lageado 2019; R$ 2.154,00 (Dois mil, cento e cinquenta e
quatro reais) referente a aquisição de materiais para a ornamentação do evento no valor de; e
R$ 12.209,50 (doze mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos) referentes a Locação de
mesas e cadeiras por três dias; R$ 19.350,00 (Dezenove mil, trezentos e cinquenta reais)
referente a contratação de 01 (uma) Banda de forró com no mínimo 6 (seis) músicos para
apresentação durante as quadrilhas, antes e depois dos shows nos três dias de festa; RS
12.209,50 (Doze mil e duzentos e nove reais e cinquenta centavos) referentes a locação de 800
(oitocentos) jogos de mesas com cadeiras para a acomodação do público; R$ 2.154,00 (Dois
mil cento e cinquenta e quatro reais) para aquisição de materiais para a decoração (confecção
de: balaios, peneiras, flores de papel, bandeirinhas de tecido nas cores dos temas tradicionais) e
ornamentação das tendas, palco e de todo o espaço onde será realizado o Arraia do Lageado; e
ainda despesas com a confecção de cartazes para divulgação e publicidade do evento, as quais
não conseguimos ainda levantar o valor; A presidente disse que todos esses valores deverão
serem pagos através da Conta específica do Fundo, o que foi aceito e aprovado por todos os
Membros do Conselho presentes. Que a presidente pediu sugestões de decoração aos membros
da Comissão de eventos, os quais deram várias idéias, e afirmaram que seria muito importante
que todos participassem para a confecção das flores e arranjos, para que pudéssemos
apresentar uma decoração artesanal, como se faziam nas primeiras festas, e assim ficaram
acertados que se reuniriam na biblioteca Pública municipal para confecção de todos os enfeites,
ficou acertado ainda que na quarta feira que antecede o eventos todos deverão se encontrar na
praça para começarem os trabalhos de decoração e organização do espaço do evento. Que a
presidente falou ainda que para esse ano teríamos 2 (dois) telões de leds e ainda a presença da
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afiliada da Rede Globo de Televisão, a Rede Integração (Globo Minas); Nada mais havendo,
Eu, José Salvador da Silva, secretário lavrei a presente ata que após lida, se aprovada, será
assinada por mim, pela Presidente Miralda Carneiro Silveira Barbosa, e demais Membros.
Itapagipe, 22 de maio de 2019.
Membros Efetivos:
Miralda Carneiro Silveira Barbosa:________________________________________________
José Salvador da Silva:_________________________________________________________
Clarice Maria Roldão:__________________________________________________________
Jonata Pedro de Carvalho:_______________________________________________________
Keystone Agreli Borges:________________________________________________________
Regiane de Freitas Maia Franco:__________________________________________________
Priscila Silva de Queiroz:________________________________________________________
Fransergio de Oliveira Borges:___________________________________________________
Ruben Rodrigues Morais:_______________________________________________________
Membros da Comissão Organizadora de Eventos Artisticos e Culturais 2018 e 2019
Antonides Cordeiro da Silva:_____________________________________________________
Célio Alves de Souza:__________________________________________________________
Flávia Marques Cardoso:________________________________________________________
Sheila Machado da Silva Ferreira:_________________________________________________
Marcio Garcia de Freitas:________________________________________________________
Álvaro Menezes de Queiroz:_____________________________________________________
Alessandra Queiroz Furtado:_____________________________________________________
Selma Gonçalves:______________________________________________________________
Simone Barbosa Duarte Ferreira:__________________________________________________
Sonislei Gomes Gonçalves:______________________________________________________

